
Den Haag, 15 september 2008

Aan J.P. van den Witteboer
Kastanje 28
5731 NK Mierlo

Hierbij bevestig ik u de ontvangst van uw schrijven aan de Tweede Kamer der Staten-
Generaal van 15 juli 2008.

Van het inkomen is mededeling gedaan aan de Kamer. De leden zijn hierover ingelicht en uw

brief is voor hen ter inzage gelegd.

Hoogachtend

J.H. Goudswaard
Hoofd van de Griffie



een, inzake beantwoording van vragen van de vaste
commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
een, inzake beantwoording van vragen van de vaste
commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Voorzitter stelt voot deze brieven door te zenden aan
de betrokken commissies;

8. de volgende brieven:
een,  van R.  Huisken,  over  haar  persoonl i jke omstan-

digheden;
een. van J.P. van den Witteboer, over het vervolgen

van de minister-president, minister van Algemene Zaken
de heer J.P. Balkenende:

een, van W, Haag, over een zieke werknemer en het
UWV;

een, van ing. A.M.L. van Rooij, over een verzoek om
een parlementaire enquête;

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrilksrelaties, inzake benoeming van drs. G.M. de
Vries tot l id van de Algemene Rekenkamer;

een. van de President van het Europees Parlement
inzake verkiezing van de heer Jan Cremers tot l id van het
Europees Parlement;

een, van R.R. de Miranda, over een formele klacht
tegen het Koninkrijk Spanje inzake flagrante schendingen
van mensen- en burgerrechten;

een, van W Stevenhagen, over windturbines op
Aruba, Bonaire en Curagao.

Deze brieven e.a. l iggen op de Griff ie ter inzage.

n
De Voorzitter en de eeÍ3te en tweede ondervoor-
zitter stellen vooÍ, ts stellon in handen van

a. de vaste commissie van Justit ie:
- Wijziging van de Uitvoeringswet
EG-betekeningsverordening ter uitvoering van Verorde-
ning (EG) nr. 1393120Q7 van het Europees Parlement en
de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en
de kennisgeving in de l idstaten van gerechteli jke en
buitengerechteli jke stukken in burgerli lke of in handelsza-
ken ("de betekening en de kennisgeving van stukken"),
en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1348/ 2000
(PbEU L 324t791 (315221;
- Wilziging van het Burgerli lk Wetboek (opneming
verhuiskostenvergoeding bij renovatie) (31528);
- Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband
met nationale visa en enkele andere onderwerpen
(31549);
- Wilziging van het Wetboek van StraÍrecht en het
Wetboek van StraÍvordering in verband met de beëindi-
ging van de maatregel van terbeschikkingstell ing met
bevel tot verpleging van overheidswege door de minister
van Just i t ie  (31552);
- lmplementatie van het kaderbesluit nr. 2006/783lJBZ
van de Raad van de Europese Unie van 6 oktober 2006
inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse
erkenning op beslíssingen tot confiscatie (PbEG L 328/59)
(wijziging Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerleg-
ging strafrechteli jke sancties in verband met de
toepassing op besl iss ingen tot  conÍ iscat ie)  (31555);

b. de vaste commissies voor Justit ie en voor Buiten-
landse Zaken gezamenl i jk :
- Goedkeuring van het voornemen tot intrekking van
voorbehouden bij een aantal verdragen en protocollen
inzake de bestri jding van terrorisme (3'l 539, R1865);

c. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties:
- Wijziging van de Wet schadeloosstell ing, uitkering en
pensioen leden Europees Parlement in verband met de
totstandkoming van het Statuut van de leden van het
Europees Par lement  (31 561 ) ;
- Wijziging van de Wet gemeenteli jke basisadministratie
persoonsgegevens in verband met het mogeli jk maken
van systematische verstrekking van gegevens aan
instell ingen voor schulden- en kredietregistratie (31563);

d. de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en
Koninkrilksrelaties en voor Justit ie:
- Wijziging van de Polit iewet 1993 in verband met het
vervallen van de facil i taire diensten van het Korps
landeli jke polit iediensten (31 564);

e. de vaste commissie voor Defensie:
- Goedkeuring van het op 18 oktober 2OO7 te Velsen
totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk Spanje,
de Franse Republiek, de ltaliaanse Republiek, het
Koninkrijk der Nederlanden en de Portugese Republiek
tot oprichting van het Europees Gendarmeriekorps
EUROGENDFOR (Trb. 2007, 2271 (31538);

f. de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimteli jke
Ordening en Milieubeheer:
- Wijziging van de Wet hygiëne en veil igheid badinrich-
tingen en zwemgelegenheden en de Wet op de water-
huíshouding (aanwijzing en kwaliteit van zwemwatereni
(315271;

g. de algemene commissie voor Wonen, Wilken en
Integratie:
- Wilziging van de Huisvestingswet (mogeli jkheid van
bestuurli jke boete
voor enkele overtredingen) (31 556);

h. de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat:
- Wijziging van de Tracéwet, Spoedwet wegverbreding en
de Wet ruimteli jke ordening met het oog op de verbete-
ring van de beroepsprocedure (31546);
- Grenzeloos Genoeg(en)?; Visie op grensoverschrijdend
regionaal personentreinverkeer (31 553);
- Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband
met een herziening en vereenvoudiging van de voertuig-
regelgeving, ter implementatie van richtl i in nr. 20071
46/EG betreffende de goedkeuring van voertuigen en
enkele andere technische wi jz ig ingen (31562);

i .  de vaste commissie voor  Economische Zaken:
- Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Aptroot en
Vos houdende wi jz ig ing van de Mededingingswet  ter
versoepeling van de uitzondering op het verbod van
mededingingsafspraken (versoepeling uitzondering
verbod van mededingingsafspraken) (31531 ) ;
-  Wi jz ig ing van de Wet in format ie-u i twissel ing onder-
grondse net ten in  verband met u i ts lu i t ing van huisaan-
s lu i t ingen (31540);
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